Stan opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży zagraża ich zdrowiu
Kategoria: Polityka Zdrowotna
Opublikowano: środa, 17, kwiecień 2019 23:03
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
Odsłony: 166

Skargi od ludzi i publikacje mediów wskazują, że sytuacja opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży
zagraża zdrowiu pacjentów. Narodowy Fundusz Zdrowia obniża wartości kontraktów z placówkami
udzielającymi tych świadczeń. Są one o 50-65 % niższe od kontraktów z ubiegłego roku. Utrudnia to, a
często wręcz uniemożliwia, objęcie opieką psychiatryczną osób jej potrzebujących. Może to – w ocenie
Rzecznika Praw Obywatelskich - naruszać gwarantowane przez Konstytucję prawo do ochrony zdrowia i
powszechnej dostępności świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych.
Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich tak radykalne obniżanie wysokości kontraktów grozi zapaścią
realizacji świadczeń dla najbardziej potrzebujących i najsłabszych pacjentów. A dodatkowo
niejednokrotnie borykają się oni z niesamodzielnością, współistniejącą ze schorzeniami psychicznymi lub
uzależnieniem.
Tymczasem przy opiece psychiatrycznej najważniejsza jest ciągłość i zindywidualizowanie usług wobec
pacjenta, koordynacja działań w jednolitym procesie zdrowienia, zaufanie oraz więź między pacjentem a
prowadzącym go lekarzem psychiatrą.
W przypadku leczenia farmakologicznego powstaje ryzyko jego przerwania i gwałtownego pogorszenia
stanu pacjentów. Pacjenci umówieni zaś na pierwsze wizyty w zamykanych poradniach (oczekiwali na
nie kilka miesięcy) oraz wizyty kontrolne, trafią na koniec list oczekujących w innych podmiotach.
Narazi ich to na kolejne miesiące bez pomocy.
Rzecznik wystosował list do ministra zdrowia. Wskazuje w nim na problem o charakterze generalnym,
dotyczący wyników przeprowadzonego przez NFZ konkursu ofert na świadczenia psychiatryczne i
leczenie uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych (ambulatoryjne i dzienne) w 2019 r.
Już w listopadzie 2018 r. Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Psychiatrii w Gdańsku oraz Główny
Koordynator ds. Zdrowia Psychicznego Biura RPO podjęli interwencję w Pomorskim Oddziale NFZ w
sprawie obniżenia o 65 % wartości umowy w najstarszej w Gdańsku Poradni PsychiatrycznoPsychologicznej Gospody-Med. Rzecznik pisał też w tej sprawie do Prezesa NFZ.
Tożsamy problem pojawił się w województwie śląskim. Obniżenie finansowania o 50-65 %, mogące
oznaczać likwidację, dotyczy bezpośrednio sześciu ośrodków medycznych. Są to:
Zespół Leczenia Środowiskowego (wzorcowy na Śląsku) przy Katowickim Centrum Psychiatrii,
Oddział Dzienny Szpitala Wojewódzkiego nr 4 w Bytomiu,
Oddział Dzienny i Poradnia Zdrowia Psychicznego przy Powiatowym Zespole Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Czeladzi,
Oddział Dzienny przy Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie,
Poradnia Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Miejskim w Sosnowcu,
Poradnia Terapii Nerwic Górnośląskiego Centrum Medycznego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach.
Zaniepokojenie tą sytuacją wyraził również Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta w wystąpieniu do
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z 11 lutego 2019 r. Z pisma wynika, że alarmująca sytuacja w
psychiatrii dzieci i młodzieży utrzymuje się w całym kraju niemal od roku.
Trudności występują też w województwie mazowieckim (szpital w Józefowie zawiesił działalność
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oddziału dziecięcego) i podlaskim. Na przykład w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym
Publicznym ZOZ w Suwałkach jest tylko jeden lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i
młodzieży. Najbliższy podmiot dysponujący stacjonarnym oddziałem dzieci i młodzieży znajduje się zaś
w Olsztynie (oddalonym o 200 km).
Rzecznik wystąpił do ministra zdrowia, aby rozważył interwencję u Prezesa NFZ w celu
zagwarantowania realnej dostępności pacjentom świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
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